TÁJÉKOZTATÓ
AZ ÁTMENETI SAJÁTOS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYOZÁS MEGALKOTÁSÁRÓL
A COVID-19 KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY NEGYEDIK HULLÁMÁRA TEKINTETTEL
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen az ELTE 3/2020. (II. 28.) rektori-kancellári együttes utasítással
létrehozott ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület az utasításban kapott felhatalmazás
alapján ebben a TÁJÉKOZTATÓ dokumentumban ismerteti az egyetemi polgárok járványérintettségének monitorozására szolgáló heti felmérések főbb trendjeit (I.), és azok alapján, valamint
a járvány negyedik hullámának következményeit enyhítendő és a félév sikeres zárásának elősegítése
érdekében átmeneti sajátos tanulmányi és vizsgaszabályozást (II.) ad ki:
I.
Az ELTE Covid-19 járványérintettségének monitorozására a 2021. szeptember 6-i héttől kezdve heti
kérdőívvel (https://covidkerdoiv.elte.hu/) mérjük fel az Egyetem polgárainak Covid-19 érintettségét,
illetve a vírus egyetemi járványos terjedésére vonatkozó (informális) tapasztalataikat. Ezekből látható,
hogy az egyetemet is elérte a fertőzéshullám, az egyetemi polgárok körében is jelentősen nő a
fertőzöttek száma. A Covid-pozitív (vagy gyanús) esetekben a kérdőív rákérdez arra is, hogy volt-e
arra mutató jel, hogy a kitöltő a fertőzést az ELTE területén kapta-e el, vagy ott továbbadhatta-e. Ez
az adat különösen óvatosan kezelendő, hiszen a fertőzötteknek jellemzően csak az átadódás
lehetőségéről (nem a tényéről) lehet információja, és a járvány jelenlegi terjedése mellett minden
érintett más, egyetemen kívüli helyzetekben is találkozhatott a vírussal. A kérdőívekben kiugróan
magas számmal a kis létszámú oktatási órákat jelölik meg a lehetséges átadódás helyeként. Ennek a
mutatónak mélyebb elemzéséhez a heti kérdőív újabb kérdésekkel bővül és szöveges kifejtésre is
lehetőséget ad. Kérjük, továbbra is töltsék heti rendszerességgel a kérdőíveket! A felmérések
részletes ismertetését és elemzését nyilvánosságra hozzuk a honlapon.
Ismételten és nyomatékosan emlékeztetünk minden egyetemi polgárt, hogy a közösségi
helyiségekben (így különösen tantermekben, ügyfélfogadási helyiségekben, folyosókon) az orrot és
szájat eltakaró maszk szabályos használata mindenki számára kötelező. Ez alól csak az előadást /
szemináriumot / gyakorlati órát tartó oktató képez kivételt.
A járvány alakulásától függetlenül folyamatosan meg kell tartani az alapvető egészségügyi
szabályokat.
Az Egyetem épületeit, létesítményeit, tanóráit kizárólag egészséges, a koronavírus-megbetegedés
tüneteit nem mutató személy látogathatja.
II.
Az általános védekezésen túl, valamint a fentiekben leírt monitorozás eredményeképpen a jelen pont
alatt további intézkedésről döntött a JOKT, az egyetemvezetéssel és a hallgatói önkormányzattal
egyetértésben:
A JOKT a tanévre érvényes átmeneti sajátos tanulmányi és vizsgaszabályozást (TVSZ) alkot, hogy a
megbetegedés miatti távolmaradási kötelezettség megtartását elősegítse, a megbetegedések

számának növekedése mellett az egyetemi tanulmányi kötelezettségek teljesítésével összhangba
hozza:
A TVSZ két új eszközt ad a járvány terjedésének kezelésére. (1) Általánosságban a jelenléti oktatás
folyamatos fenntartása mellett a dékán eltérhet a félévre megállapított oktatásszervezési
módtól egyes kurzusok esetében átmeneti időszakra, vagy a szorgalmi időszak fennmaradó részére.
(2) A hallgatói hiányzások kezelésének módjáról új szabályokat alkotunk, kiegészítve az
általánosan bevett gyakorlatot.
Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület a 2021. augusztus 30-án kiadott TÁJÉKOZTATÓjában szabályozta a tanév megkezdésével és folytatásával kapcsolatos teendőket, amely
rendelkezések hatályát fenntartja. Továbbá a 2021/2022-es tanév őszi félévére vonatkozóan
ideiglenes sajátos tanulmányi és vizsgaszabályokat (TVSZ) alkot:
A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
II. KÖTET
HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER
SAJÁTOS SZABÁLYAI A 2021/2022-ES
TANÉV ŐSZI FÉLÉVÉBEN

KOMMENTÁR

1.

A JOKT által kiadott rendelkezések külön
szabályzatba foglalás nélkül is
alkalmazandók.

Mind a korábban, mind az ezt követően
hozott olyan JOKT-döntés esetében, amely
a HKR-ben és mellékleteiben megfogalmazott rendelkezést is érint, a JOKT-döntés
szerint kell eljárni. A sürgősséggel meghozott döntés, ha ennek jellege indokolja,
később szabályzatba kerül foglalásra.

2.

Jelen szabályzat az indokolást tartalmazó
kommentárral egységet képez, a szabályzat
rendelkezéseit a kommentár
figyelembevételével kell alkalmazni.

A kommentár a „jogalkotói” szándékot
hivatott megvilágítani, ennek következtében értelmezi a megfogalmazott
szabályokat, irányt mutat a „jogalkalmazó”
számára, így az abban foglaltak a szabályzat
rendelkezéseivel együtt alkalmazandók.

3.

A hallgatót és oktatót kölcsönös együttműködési kötelezettség és a jóhiszeműség
követelményének megtartása terheli a
tanulmányi és vizsgakötelezettség
teljesítése során is.

Jelen szabályzatban azért szükséges ezt az
egyébként is létező alapelvet hangsúlyozni,
mert előfordulhatnak olyan szituációk,
amelyekre a szabályzati előírások nem
adnak kimerítő választ. A megoldás megtalálása során ilyenkor különösen fontos az
oktatásban résztvevő felek kölcsönös
együttműködése.

4.

A dékán egyes kurzusok oktatásszervezési
formáját a HKR 17. § (2a) bekezdésben
foglaltaktól eltérően a félév közben
megváltoztathatja.

A kurzusok oktatásszervezési formájáról a
dékán által meghatározott eljárásrend
szerint, a félév kezdetét megelőzően kell
dönteni, viszont a járványhelyzet alakulására tekintettel indokolt a dékán számára
megadni annak jogát, hogy egyes kurzusok

esetében az előre meghatározott oktatásszervezési módtól eltérjen. A koronavírus
okozta járvány 4. hullámában ez tipikusan
(de nem kizárólag) a kurzusok online
formában való megtartását jelenti.
5.

A HKR 63. § (1) bekezdésétől el lehet térni.

Az előadásokon való részvételi kötelezettségtől és annak ellenőrzésétől el lehet
tekinteni abban az esetben is, ha azt a
képzési terv előírja.

6.

A HKR 66. § (1) bekezdés b) és c) pontja
helyébe a következő rendelkezések lépnek:

A 66. § (1) bekezdés szabályozza a gyakorlat
típusú kurzusokról (pl. szeminárium, laboratóriumi gyakorlat, projektlabor stb.) való
megengedett hiányzás mértékét, valamint a
hiányzások során az oktató – azok mértékéhez igazodó – döntési jogát/kötelezettségét.

[Ha a hallgató nem kapott a jelen Szabályzat
63. § (5) bekezdésében leírt felmenést,
valamint az oktató ellenőrzi a jelenlétet, akkor
a jelenlét hiánya miatt]
„b) egynegyedet meghaladó hiányzás
esetén jelenléti kurzuson az oktató
többletfeladat adásával köteles biztosítani a
kurzus teljesíthetőségét, nem jelenléti
kurzus esetében jogosult többletfeladatot
előírni vagy a gyakorlati jegyet megtagadni;
c) egyharmadot meghaladó távollét esetén
– jelenléti kurzus kivételével – a gyakorlati
jegyet meg kell tagadni.”

A koronavírussal kapcsolatos védekezés
keretében az ELTE Járványügyi Operatív
Koordináló Testület tiltja az Egyetem
területére való belépést a koronavírusra
jellemző tünetek (köhögés; nehézlégzés,
légszomj; láz [38 fok vagy afelett]; szokatlan
fáradékonyság; hirtelen kezdetű ízérzésvagy szaglászavar) fennállása esetén.
A HKR 17. § (2a) bekezdése határozza meg a
jelenléti kurzus fogalmát. Eszerint jelenléti
kurzusnak az minősül, ami a hallgató fizikai
jelenlétével valósul meg. Amennyiben az
ilyen foglalkozások több mint negyedéről
hiányzik a hallgató, az oktatónak biztosítania kell a kurzus teljesítésének lehetőségét.
A szinkrón online kurzusok esetében
ugyanakkor az Egyetemtől való fizikai
távollét során is elvárható a hallgató valós
idejű részvétele, ezért azokra érvényesek a
hiányzásra vonatkozó általános
rendelkezések (aszinkron kurzusok
esetében pedig nem is relevánsak).

A jelen JOKT Tájékoztató a kihirdetését követő napon, 2021. november 11-én lép hatályba.
Budapest, 2021. november 10.
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Járványügyi Operatív Koordináló Testület

